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Mig som person
Jeg ser mig selv som en sjov og nem person at omgås, der ofte engagerer sig med menneskerne
omkring mig med en god joke, ordspil og enkelte tunge twistere.
At arbejde hos et firma, hvor kollegaer har tætte bånd til hinanden anser jeg som et kæmpe bonus,
så man kan gå ud og ”round up” et par kollegaer og udfordre naboerne til en omgang bordfodbold,
holde en firma volleyball kamp eller tage ud på et BMX eventyr i indre KBH.
At arbejde og lære nye ting er anden natur ved siden af at trække vejret for mig, at løse et teknisk
krævende problem som andre måske har opgivet ser jeg som sjovt og lærerigt. Når jeg sidder med
sådanne udfordringer kan jeg tage et skridt tilbage ind i mine egne tanker, og kommer kun op til
”overfladen” når der er brug for mig, såsom hvis jeg bliver stillet et spørgsmål, firma møde / andet.

Arbejdsmiljø
Jeg foretrækker at mit arbejdsmiljø er et åbent sted, hvor professionel nysgerrighed er opfordret,
hvor friheden er givet til at kunne udfordrer ens tekniske viden og søge nye muligheder for at løse
problemer og lave services.
•
•
•

Få indsigt i hvilket teknisk niveau kollegaer ligger på.
Lær flere måder at løse det samme problem på.
Inspiration

Firmaet opfordrer medarbejdere til at søge nye viden og dygtiggøre dem selv igennem
certificeringer, selv studie, kurser, bøger / andet. Og drage fordel af hinandens styrker.
At kaste en god joke rundt blandt kollegaer og have et godt grin, burde ikke overskygges af enkelte
individer. Med mulighed for at tage en pause og hente en kop kaffe, tag en omgang bordfodbold /
andet.

Linux og netværk
Siden 2008

Linux (Ubuntu / Debian) samt netværk er mine to kerneområder hvor jeg bruger størstedelen af min
tid og energi, fordi de så tæt knyttet er til hinanden. I dette område arbejder jeg på alt fra in-house
NFS systemer til kritiske produktions HA og sikkerheds kernesystemer.
Jeg føler mig hjemme blandt en kompleks infrastruktur, hvor jeg ofte forudser problemer i et
områder grundet ændringer i et andet område, ved at holde et fugleperspektiv over infrastrukturen,
dette er muligt igennem erfaring og detaljeret dokumentation som enten er tilgængelig eller
genereret af mig selv.

Ansøger – Cristian M Ambæk LinkedIn profil
DK, 4681 Herfølge

Scripting og programmering
Since 2010

Jeg bliver ofte spurgt hvorfor jeg investere så meget tid og energi på scripting og programmering,
hvor jeg eller ej har mødt en anden SYSADM på mit niveau.
Igennem scripting og programmering har jeg lært en masse omkring hvordan processer er lavet,
eksekveret og destruktion hvilket giver mig en bedre forståelse af hele software laget af et operativ
system til at forbedre sikkerheden, stabilitet og optimering.
Jeg er fortaler for at automatisere hverdagsopgaver, der kan omfatte men er ikke begrænset til
• Backup
• Tunnel skabelse og destruktion
• Kryptering / komprimering
• Implementering
• Bruger / service administration
Dette frigør tid for mig selv og kollegaer samtidig med det struktur og konsistens, hvilket gør
gentagende opgaver mindre fejl tilbøjelige.

Data crunching og monitorering
Vi generer en masse data som skal håndteres og gives videre til enten en server eller klient. Denne
data skal måske bruges til monitorering, bruges i ElasticSearch, andet.
Uden scripting / programmerings evner bliver dette hurtigt blive en uoverkommelig opgave, hvilket
jeg løser igennem f.eks.
• Bash
• AWK
• Java
•

Sed

•

•

Visuel præsentation
Igennem scripting / programmering generer jeg hyppigt forskellige diagrammer og statistikker for
data visualisering til at hjælpe mig med at tage pulsen på infrastrukturen, for at forudse flaskehalse
og sikkerhedsproblemer.
Scripting
• HTML

•

CSS

•

JS

Programmering
• Java

•

JSP

•

SQL
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Tekniske færdigheder
•

•

•

•

OS
◦ Ubuntu
◦ Debian
◦ ZFS
◦ EXT
◦ Link bonding
Network
◦ VSLM
◦ VLAN
◦ TCP/IP
◦ IPv4
◦ IPv6
◦ High Availability
◦ Cisco
◦ IGP
Web servers
◦ Apache
◦ Nginx
◦ Tomcat
Security
◦ Iptables
◦ Shorewall
◦ Fail2Ban
◦ VPN
◦ SSH
◦ IDS
◦ IPS
◦ Kryptering

•
•
•

•

Monitoring
◦ Nagios
◦ Zabbix
Programmering
◦ Java
◦ JSP
Scripting
◦ HTML
◦ CSS
◦ JS
◦ Bash
◦ Sed
◦ AWK
Diverse
◦ Raid
◦ DHCP
◦ Bind9
◦ NAT
◦ PAT
◦ Postfix
◦ MySQL
◦ Backup
◦ NFS
◦ SAMBA
◦ SSHFS
◦ XenServer
◦ Virtualisering
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Erfaring
Danica IT, Enkeltmandsvirksomhed

2016 - nu

Rolle

Freelance teknisk konsulent

Hovedansvar

Infrastruktur & service ansvarlig

Teknologier
•
•

•
•

Ubuntu
Sikkerhed
◦ Iptables
◦ Fail2Ban
◦ IDS/IPS
Nginx og Tomcat web services
IBM, Cisco udstyr

AltaPay, payment solution

2015 - 2016

Rolle

Linux system administrator & sikkerheds implementering

Hovedansvar

Infrastruktur, backup design og implementering,
sikkerhed implementering, monitorering, dokumentering

Teknologier
•

N/A

IBM

2015 - 2015

Rolle

Konsulent

Hovedansvar

Netværk

Teknologier
•

N/A

Byens Onlineshop

Midlertidig position, 2014 - 2014

Rolle

IT administrator

Hovedansvar

Teknisk kontaktpunkt

Teknologier
•

Magento
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Serious Games Interactive

2013 - 2013

Rolle

IT Administrator

Hovedansvar

Inventar, infrastruktur og investering, virtualisering

Teknologier
•
•
•

Linux
Cisco
HP

2M-Locatel

2009 - 2013

Rolle

Europæisk kontaktpunkt, VOD afdeling, tredje level
support

Hovedansvar

VOD backend udvikling, tredje level tickets,
automatisering, monitorering, dokumentering

Teknologier
•
•
•
•

Linux
HP
Cisco
Satellit dekoder
◦ Automatisering
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